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IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
   1. Nasz Bóg jest dobry. Posłał swojego Syna, żeby pojednać ludzkość ze sobą. 
Stajemy przed Nim jako grzesznicy, którzy nie raz upadli i zbłądzili. Bóg, nasz 
najlepszy Ojciec, nie odrzuci tego, kto z wiarą i ufnością zwraca się do Niego,  
o czym usłyszymy dzisiaj w przypowieści. Pojednanie z Bogiem to nasze najlepsze 
przygotowanie do zbliżających się świąt Wielkanocnych. 
   2.  Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające rozważać Mękę Pańską: 
Droga Krzyżowa w piątek a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek przypada 14 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 

pierwszopiątkowa; Droga Krzyżowa o godz. 17.15 dla dzieci a po Mszy  
Świętej – dla młodzieży i dorosłych; po Drodze Krzyżowej wystawienie  
i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

   4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   6. Dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszki Caritas. Ten dar może być 
naszą jałmużną wielkopostną na rzecz naszych uboższych bliźnich. Za każdy dar  
z seca płynące Bóg zapłać. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym 
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


